	
  
FORMAKUNTZA BAINO LEHENAGORAKO IRAKASLEGOARENTZAKO GOMENDIOAK

Aurten programa gutxienez ordu bateko bi saioetan aurrera eramatea proposatu egin da.
Dokumentu hau saioak aurrera eraman behar duenarentzako sarrera labur bat izateko asmoa
du, non batera doazen materialak azaltzen diren eta formakuntza hauetan esperientzia duen
monitoradoak emandako gomendioak batzen diren, beste saio batzuetan baliagarritasuna
frogatu duten aholku, azalpen eta adibideak agertuz.
Unitate Didaktikoaren antolaketa
Unitate Didaktikoa talde guztientzako komunak diren dokumentu batzuk eta taldearen adinaren
araberako berariazko dokumentu batzuk osatzen dute. 12 eta 14 urte bitarteko taldeekin,
"Garena" bideoa lantzeko dokumentuak aukeratuko dira eta 14 urtetik aurrerako taldeekin,
"Inondik Inora" bideoa lantzeko dokumentuak.

Unitate Didaktikoaren eskema

o
o
o

(Dokumentu komunak)
Formakuntza baino lehenagorako irakaslegoarentzako gomendioak
Gida didaktikoa
Terminoen Glosarioa
(Berariazko dokumentuak) aukeratzeko
“Garena” (12-14)

o
o
o
o
o
o

Garena Aurkezpena
Garena-ren fitxa teknikoa
Irakaslegoarentzako dinamikak
1. dinamika aurrera eramateko
materialak
2. dinamika aurrera eramateko
materialak
3. dinamika aurrera eramateko
materialak

“Inondik Inora” (14)
o
o
o
o
o
o

Inondik Inora Aurkezpena
Inondik Inora-ren fitxa teknikoa
Irakaslegoarentzako dinamikak
1. dinamika aurrera eramateko
materialak
2. dinamika aurrera eramateko
materialak
3. dinamika aurrera eramateko
materialak

Unitate didaktikoa dokumentu desberdinek osatzen dute:
1- Gida didaktikoa: gida honek programaren edukiei oinarri teoriko sakonago bat
emateko helburua du. Ikaslegoari material gehigarri lez irakurtzea gomendatuko zaio,
bi saioak bukatzerakoan, baina jakintza sakonagoa eta formakuntzan zehar agertu
liratekeen galderei erantzun egokiago bat emateko irakaslegoak saioen aurretik
irakurtzea komenigarria izango litzateke.
2- Glosarioa: glosario txiki honek kontzeptu edo hitz garrantzitsuenak batu nahi ditu,
errazago topatzeko.

	
  

	
  
3- Aurkezpenak: saioak errazteko materiala, non berdintasun eta generoaren
inguruko edozein formakuntza ematera doan pertsonak ezagutu beharreko oinarrizko
kontzeptuak eta Beldur Barik 2011 lehiaketan saritutako bideoak agertzen diren.
Irakaslegoak kontzeptuak era argi batean azaldu ahal izateko diapositiba
bakoitzarentzako azalpena duen dokumentu bat erantsiko da.
4- Fitxa teknikoak: saioetan jarraitu beharreko eskema metodologikoa.
5- Dinamiken fitxak: Beldur Barik 2011 lehiaketaren bideo irabazletan agertzen diren
gaien inguruan egin daitezkeen dinamikak (taldearen ezaugarrien arabera aukeratu
daitezkeelarik) azalduta agertzen diren fitxak.
6- Dinamiken
materiala.

materiala:

dinamika

desberdinak

aurrera

eramateko

beharrezko

Zer topatu dezakegu berdintasun eta generoari buruzko formakuntza batean?
1. Feminismoari buruzko aurreiritziak. Azken urteetan ideologia feministari ospea
kentzeko joera egon da. Pertsona askok feminismoa matxismoaren aurkakoa dela eta
gizonen gaineko emakumeen nagusitasuna bilatzen duela pentsatzen dute, nahiz eta
hori, egotekotan, hembrismoa izango litzatekeen. Feminismoa, hiztegiaren arabera,
emakumeentzat gizonek dituzten eskubide berdinak eskatzen dituen mugimendua da.
Zuzenagoa izango litzateke, harago, feminismoetaz hitz egitea, beste edozein
korronte ideologikotan bezala desberdintasunak gainditzen saiatzeko era desberdinak
eta.
Ez dira bakarrik emakume batzuk feministak direnak, badaude berdintasunaren
alde borroka egiten duten eta baita diren gizonak diren batzuk ere. Pertsona hauek
sozietatea emakumez eta gizonez osatuta dagoela ulertzen dute eta berdintasuna
lortzeko mundu guztiaren parte-hartzea beharrezkoa dela. Garrantzitsua da
ikasgelako bai neskek bai mutilek adibide eta landutako materiarekiko identifikazioa
sentitzea berdintasuna "nesken gauza" dela eta, gainera, jada lortutako gauza delaren
ideia gainditzeko.
2. Bortizkeriaren justifikazioa.
o

"Neskek bikoteei haiek gaizki tratatzea uzten badiete, nahi dutelako izango
da... nahi izango ez balute, erlazioa utziko lukete". Bortizkeria bortizkeria
da sufritzen duenaren aldetik baimenik ez dagoelako. Bi kideek onartzen
eta desiratzen duten eraso-maila bat existitzen den erlazioetan beste
errealitate batez hitz egiten arituko ginateke (sadomasokismoaz), baina
tratu txarren kasuan ez da adostasuna ematen baizik eta gaizki tratatua
izaten ari delaz konturatzeko zailtasuna.

o

“Neskak dira errua dutenak” “mutil gaiztoak gustuko badituzte gertatzen
zaiena bilatu dute” Bortizkeriak ez du justifikazio posiblerik eta erantzule
bakarra erasotzailea da beti.

3. Sexu gerra (“mutilak kabroi hutsak zarete”, “neskak urdanga batzuk zarete”). Ez
daude bi emakume berdin, ezta berdinak diren bi gizon ere. Orokortzeak gezurra dira
beti (ilehori guztiak edota kirolari guztiak tontoak direla esatea bezala).

	
  

	
  
4. Emakumeak gizonak bezain erasotzaileak direla pentsatzea (“emakumeak bai
direla gaiztoak”, “emakumeek erabiltzen gaituzte” ...). Bai gizonek bai emakumeek
beste pertsona batzuk eraso ditzakete testuinguru desberdinetan, baina estatistiken
arabera, erasotzaileak gizonak diren kasuen proportzioa askoz handiagoa da,
izugarrizko kopuru desberdintasunarekin.
5. Genero desberdintasuna emakumeen aurkako bortizkeriaren oinarrian dagoela
ez ulertzea (“baina zer nolako zerikusia du hau bortizkeriarekin?” “berdinak gara
jada”, “emakumeek gehiago ”). Emakumeen aurkako edozein bortizkeriaren oinarrian,
ez bakarrik fisikoa, emakumeak eta gizonak sozietatean leku desberdinetan kokatzen
dituen patriarkatua dago desberdintasun anitzetan azaltzen delarik: lan eta soldata
desberdinak, etxeko-lan eta zainketa-lanen banaketa desberdina, aisialdiaren
gozamen desberdina, eta abar.
Gelan ematen den portaeraren inguruan honakoa topatu dezakegu:
1. Mutilek hitz egiteko denbora bereganatzen dute neskek entzuterako joera
gehiago duten bitartean. Bai neskek bai mutilek aktiboki eta modu orekatu batean
parte hartzea sustatu behar da.
2. Diskurtso sutsuago edo agresiboagoa duten pertsonek protagonismoa
irabazten dute pertsona enpatiko eta neurrizkoen aurrean. Nahiz eta pertsona
parte-hartzaileenek gelako parte-hartze giroa berotzen edo sortzen lagundu ahal
izan, parte hartzeko erreparo gehien izan lezaketenek ere esku har dezaten
ahalegindu beharko ginateke.
3. Bortizkeria sexista, bere adierazpen anitzetan, instentsitate gehiago edo
gutxiagorekin bere egunerokoan neska eta emakume guztien gain eragina
duen arazo estruktural bat dela kontutan izan behar dugu. Gaia modu honetan
hurreratzea ezinbestekoa da intentsitate handiko edota jarraikako bortizkeria sexista
egoera baten biktima diren pertsonak deseroso edo lotsatuak sentitu ez daitezen.

	
  

